Rhestr wirio: Adolygu eich Polisi
Diogelu yn sgil COVID-19
Cwestiwn

Awgrym

A yw eich polisi
presennol yn
gyfamserol?

Cyfeiriwch at
Weithdrefnau Diogelu
Cymru
www.diogelu.cymru

A ydych chi’n
gwybod pwy yw’r
‘grŵp agored i
niwed’ newydd a
allai fod yn ddifrifol
wael os byddant yn
cael y coronafeirws?

Cynnal archwiliad ar
ble mae’r bobl hynny
yn eich mudiad.

E.e. y grŵp hŷn a’r
rheini â chyflyrau

Cam
gweithredu /
pwy

Gallent fod ymhlith
eich Ymddiriedolwyr a
gwirfoddolwyr sydd
wedi bod yn eich
mudiad ers
blynyddoedd. Gallai eu
diogelu nhw greu
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Ticio

iechyd sylfaenol sy’n
bodoli eisoes.

bylchau yn eich
‘gweithlu’.

Pa gamau allwch chi Sicrhewch fod gennych
eu cymryd i helpu i’w chi’r wybodaeth
cadw’n ddiogel?
ddiweddaraf:
Pobl a ddiffinnir fel
rhai sy'n eithriadol o
agored i niwed o'r
coronafeirws

Beth sydd wedi
newid yn eich
trefniadau diogelu
yn sgil y pandemig?
E.e. A yw pobl yn
gallu cysylltu â’ch
Swyddog(ion)
Diogelu dynodedig?
A yw’r swyddog
diogelu yn gallu
cyflawni ei dasgau
arferol?

Defnyddio cyfeiriad ebost penodol ar gyfer
diogelu a galluogi’r
swyddogion dynodedig
i rannu mynediad i’r
mewnflwch.
Darparu ffôn ar gyfer y
swyddog diogelu
dynodedig er mwyn
iddo dderbyn
galwadau (nid ffôn
symudol personol yn
ddelfrydol).
Sicrhewch eich bod yn
rhannu’r manylion
cyswllt newydd hyn.

Senario enghreifftiol: Mae eich swyddog diogelu dynodedig yn
absennol am gyfnod hir, ac un o brif aelodau’r tîm gofal plant yn camu
ymlaen fel mesur dros dro. Caiff ei rif ffôn symudol gwaith a’i gyfeiriad
e-bost newydd eu rhoi ar dudalen blaen ein gwefan, eu hychwanegu
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i’ch grŵp Facebook a’u gosod ar hysbysfwrdd y tu allan i’r prif ddrws.
Mae teuluoedd penodol y gwyddys eu bod yn fwy agored i risg yn cael
taflen drwy’r drws hefyd.
Pa newidiadau allai Lluniwch atodiad
fod yn rhai tymor byr Diogelu ‘nawr’ y gellir
neu dros dro?
ei ddiweddaru’n
gyflym ac yn hawdd
E.e. Oherwydd
cyfyngiadau symud
lleol.
Pa bolisi ac ymarfer
fydd yn sicrhau
ymateb di-oed a
diogel i symptomau
posibl o COVID-19
ymhlith staff,
gwirfoddolwyr neu
fuddiolwyr?

Ymateb i bobl sy’n
mynd yn sâl â
symptomau COVID-19
(gwirfoddolwyr,
buddiolwyr), yn
enwedig ar eich safle

Pa newidiadau fydd
angen eu gwneud ar
gyfer yr hirdymor?

Sicrhewch ei fod yn
cyd-fynd yn dda â’r
ffordd rydych chi’n
bwriadu darparu
gwasanaethau o nawr
ymlaen.

A yw eich polisi
diogelu yn parhau i
gyd-fynd â’r ffordd
rydych chi’n darparu
eich gwasanaethau,
nawr neu yn y
dyfodol?

Mae’n debygol o
orgyffwrdd â meysydd
polisi eraill fel Iechyd
a Diogelwch,
Adnoddau Dynol,

E.e.
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Gwasanaethau
penodol a ddarperir
ar-lein.

Technoleg
Gwybodaeth
E.e.

Darparu manylion ar
Iechyd a Diogelwch
gyfer Profi, Olrhain,
Diogelu
Rheoli heintiau,
glanhau a chau
Profi, Olrhain,
safleoedd; adrodd
Diogelu
achosion o heintiau
Adnoddau Dynol
Newidiadau i
gontractau,
dyletswyddau, darparu
gwasanaethau;
gofynion adrodd ar
gyfer achosion o
COVID-19 a amheuir,
hunanynysu,
cynlluniau dychwelyd
i’r gwaith
TG
Sicrhau systemau
diogel a saff ar gyfer
cysylltu ag
asiantaethau a
buddiolwyr eraill o
bell; diogelu data
personol a sensitif.
Pan rydych chi wedi
gwneud newidiadau
gwasanaeth i’ch

Cod ymddygiad –
wedi’i eirio’n ddigonol
i gefnogi cysylltiad
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galluogi chi i gynnig
rhywfaint o
amrywiaeth i’ch
darpariaeth arferol,
a yw’r disgwyliadau
sydd gennych ar
gyfer eich staff a’ch
gwirfoddolwyr yn
parhau i fod yn
addas?

diogel rhwng
staff/gwirfoddolwyr a
buddiolwyr e.e. os
ydynt yn bennaf arlein, allan yn y
gymuned, heb gael eu
goruchwylio/arolygu’n
uniongyrchol gan
eraill
Sicrhewch fod ffiniau
clir ar gyfer y rôl y
dynodir i unrhyw
unigolyn, a nodwch yr
hyn y gallant ac na
allant ei wneud fel
cynrychiolydd o’ch
mudiad.
Darparu tystiolaeth o
bwy ydych (ID) (cosbau
am gamddefnyddio’r
ID) i’w defnyddio yn y
gymuned
Defnyddio
gwybodaeth bersonol
yn ddiogel, e.e. os
ydych yn gweithio o
gartref; peidio â chael
mwy o fanylion nag
sydd angen wrth gludo
pethau i gartrefi.

Sut byddwch chi’n
cyrraedd/cysylltu â’r
rheini heb fynediad

Sicrhewch na fydd
pobl sydd wedi’u
hallgau o gyfathrebu
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at ddarpariaeth arlein?

digidol yn cael eu rhoi
mewn mwy o berygl,
drwy gynnig ffyrdd
eraill iddynt gael
gafael ar wasanaethau
neu adrodd pryderon.

Sut byddwch chi’n
cynnal arferion
recriwtio diogel?

Mae opsiynau i
ddefnyddio fideogynadledda wedi’u
darparu gan y
Gwasanaeth Datgelu a
Gwahardd (DBS)
Canllawiau gwirio
newid ID COVID-19 y
DBS (Saesneg yn unig)
Ond gwnewch
drefniadau o hyd i
weld y copïau
gwreiddiol
gwirioneddol o’r ID.
Ewch ati i ddiweddaru
polisïau er mwyn
cynnwys
amrywiaethau
electronig o brosesau
recriwtio a chynefino.

Pa brosesau
byddwch chi’n eu
defnyddio i dynnu
pobl amhriodol o’u
rolau?

Sicrhewch eich bod yn
cymryd pob cam i’w
hatal rhag parhau i
gysylltu â buddiolwyr
mewn unrhyw fodd
sydd, yn ôl pob golwg,
wedi’i awdurdodi
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gennych chi e.e.
dychwelyd ID atoch,
rhoi gwybod i
fuddiolwyr nad yw’r
unigolyn yn rhan o’r
mudiad mwyach,
hysbysu’r Heddlu,
LADO (Gwasanaethau
Cymdeithasol), a’r DBS
fel y bo’n briodol.
Sut allai pobl gael eu
heffeithio gan
gyfyngiadau’r
pandemig, salwch
gwirioneddol a
hirdymor oherwydd
COVID-19, a
phrofedigaeth? Beth
allwch chi ei wneud
i’w cefnogi, fel
cyflogwr, mudiad
dan arweiniad
gwirfoddolwyr neu
ddarpariaeth
gymorth?

Ystyriwch effeithiau
hirdymor y pandemig
ar eich buddiolwyr,
staff a gwirfoddolwyr.
Gallai ‘COVID-Hir’
Effeithiau iechyd
hirdymor COVID 19
(Saesneg yn unig)
effeithio ar unrhyw un
sydd wedi cael y
feirws. Mae’r
cyfyngiadau symud
wedi amlygu
anghydraddoldebau,
wedi dangos
problemau yn y cartref
ac wedi achosi neu
waethygu
anhwylderau iechyd
meddwl.

ADNODDAU
Dolenni defnyddiol (gwiriwch mai’r fersiwn ddiweddaraf yw hi):
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Amddiffyn eich hun ac eraill rhag y coronafeirws
Canllawiau Profi, Olrhain, Diogelu
Byw Heb Ofn
Deunyddiau hyfforddi ar Weithdrefnau Diogelu
Cefnogi Trydydd Sector Cymru
Canllawiau ac adnoddau COVID-19 CGGC
Taflenni'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Saesneg yn unig)
Diogelu ac Amddiffyn Pobl
Taflen Diogelu Plant C-19 ar gyfer ymarferwyr
Gwybodaeth ddwyieithog Diogelu Plant COVID-19 i'w harddangos
(northwalessafeguardingboard.wales)
Canllawiau gwirfoddoli mewn lleoliadau gofal cymdeithasol
Diogelu eich dyfeisiau (Saesneg yn unig)
Gwasanaeth Diogelu CGGC – safeguarding@wcva.cymru / 0300 111 0124
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